
 

 

(Simple Present) 

 البسيط  المضارع/الحاضر

 

 

او   صفةاو  عادةعبارة عن وهو  ؛ الفعل وقت حضور:  الزمن •

 مثلا . حقيقيحدث 

 .( عادةالسماء تمطر في فصل الشتاء )  ▪

 .( حاضر بسيطالسائق يمر في المساء )  ▪

 (. حقيقة)  الشمس حاره في فصل الصيف ▪
 (.  صفةاحمد طويل )  ▪

• I am a doctor .( انا دكتور ) 

• The students are loud الطلب صوتهم عالي). ) 

 

( S + V(s) + Obj  (  

• We love our country.  )نحن نحب بلدنا( 

• They play chess. (هم يلعبون الشطرنج) 

• you want to sleep. (هم يريدون ان يناموا) 

الثالث عندما ال تتكلم عني للشخص  s) الحرف )اضافة صوت    /  م

 (he – she – it)ل  المفردة للضمائر وتضافوعنك 

العربية   (You – I) /  م اللغة  في  وكما  للجمع  تقول  يعتبر  عندما 

للحترام    مبالغةوهو انت وانا وهذه صيغه  (  )حضرتنا او حضرتكم  

. 

• I like coffee. (  احب القهوة ثالث هو انا ال يوجد فيها طرف  (  



 

 

• My friend likes coffee. )  صديقي   )  صديقي يحب القهوة

   هو طرف ثالث هو ال انت وال انا اذا يجب ان يضاف صوت ال 

like (s) 

• We want to make a deal. ( نريد ان نعقد صفقة ) 

• My cat sleeps a lot .(قطتي تنام كثيرا ) 

 

 نضع بعدها( is – are – amفي الجملة )إذا وجد :  النفي  ❖

not 

في النفي  فنستخرج الضمير المستتر الي في الجملة  يوجد،واذا ال 

اللغة   وحتى في يبقى غامض يجب ان يظهرمستتر  ءشيال يوجد 

 .مثل العربية 

اشاهد فلم كل يوم   بالفعل: انا أصل الجملة . انا اشاهد فلم كل يوم 

 هو الضمير المستتر   بالفعل .

 

I مع  doو الفعل  (it – she – he)مع  doesنستخدم الفعل  / م

– you – we – they )). 

الحد الضمائر  االسماء التي تدل ع الجمع او المفرد هي تعود  / م

 مثل   .(he – she - itمثل )

Ali )  يعني(he Layla) يعني she) cat)  يعنيit ) 

• I watch a movie every day . 

I do watch a movie every day. 

• He watches a movie every day. 

He does watch a movie every day.  

  s    نريد صوت ال ألنه watchفي كلمة es حذف صوت  / م

ان نكرر   جال يحتا إذاا  sوعند النفي ظهر صوت ال  الثالث للطرف

 . الصوت



 

 

• She loves me .  

She doesn't love me . 

• They have interesting books. 

They don't have interesting books. 

 متتاليين .ألنه ليس ضميرين (s)لم يحذف صوت ال  / م

• You are a fast reader. 

You are not a fast reader. 

• He dances on the stage .  

He doesn't dance on the stage.  

 لفعلين متتاليين .  اتى ألنه( s)حذف صوت ال  / م

• The company care about that. 

The company doesn't care about that. 

 .: فقط نضع االدوات في بداية الجملة  السؤال  ❖

• He is tired. 

Is he tired? 

• Jack builds houses . 

Does Jack build houses? 

هر ظ الن  sوحذف صوت ال  doesنضع  heيعني  Jack / م

 وهذا يكفي .  الكلمة  بدايةفي  sصوت ال 

• Her dog has a short tail . 

Does her dog have a short tail? 

 sيحتوي على صوت ال  hasالن  haveالى  hasتحول ال  / م

 ذكر في بداية الجملة وهذا يكفي .  sوصوت ال 

• Tom has a nice car. 

Does Tom have a nice car? 

 



 

 

 

 

  الكلمات الدالة اكذوبة :  

 

(Always- often – sometimes – usually -never) 

 : اليك بعض الجمل التي اخذت من االفلم •

• I will always love you. (ا احبك  (سوف ابقى دائما

• We always did everything together. 

( مع بعض ءشيدائما كنا نفعل كل  )  

 و تعني )سوف( وهي في زمن المستقبل و willالحظ   ✓

did   احد الدوال  اتت مع في زمن الماضي  (فعل)هي

بمنهجنا على زمن الحاضر البسيط وهذا ال يجوز عرفا 

دهم وهي جمل صحيحة نالذي ندرسه ولكن هم يجوز ع

 خاطئة. اذا هذه الدوال على الزمن 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Continue present) 

  (المضارع المستمر)                      

او المستقبل هو اثناء حدوث  الماضيفي  هو ليس الزمن :  ▪

 مثل : الكلم .

• Muhammad is watching TV now . 

( محمد يشاهد التلفاز اآلن)  

• My friends are trying to focus in the lesson . 

 )اصدقائي يحاولون التركيز في الدرس( 

• My brothers are talking with mom . 

( اخوتي يتحدثون مع والدتي)  

• The cat is sleeping in the kitchen . 

( نائمه في المطبخ)القطة   

• By the way, my leg is killing me . 

( تؤلمني قدمي تقتلني/ )بالمناسبة،   

• I am begging you . 

 )أتوسل إليك( 

 (تكتكاو  موتور): يعبر عن الزمن وكأنه  عن الزمن تعبير  ❖

 (speak) مثل كلمةعجلت . الموتور يكون ثابت لثلثة 

، ونعتبر العجلت والسائق هي التي تحرك الموتور  والعجلت

يصبح  وبوضعنا العجلت على الموتور   (ing) هي ثلث احرف

، والسائق هو   لكن يحتاج الى سائق حتى يتحركللتحرك جاهز 

verb  وهو يتكون من(am - are –is  )   مثل 

• Am speaking     

• Is speaking 



 

 

• Are speaking 

 

 :  مالحظات  ❖
 

فإنه عند   في آخر الكلمة حرف واحد متحركإذا كان   (1

 مثلا .  ال نضاعف الحرف االخير ingاضافة 

Do ➡️ Doing.  

  (consonantحرف ساكن ) إذا كان في آخر الكلمة  (2

-a-e-iاحد حروف وهي  (vowel)وقبله حرف متحرك

o-u يضاعف الحرف األخير ونضيف فإنه ing ةلمللك.  

 مثلا 

Beg ➡️ Begging 

  ingونضيف  eحرف نحذف  eانتهت الكلمة بحرف اذا   (3

 مثلا  . الكلمة

Make ➡️ Making     

حرف عله   اثنينوقبله  إذا انتهت الكلمة بحرف صحيح  (4

 مثلا .  الحرف االخيربدون مضاعفة  ingفإنه نضيف 

Gain ➡️ Gaining  

فإنه  (w – y – x)  إذا انتهت الكلمة بأحد الحروف التالية  (5

 الحرف االخير. مثلا  بدون مضاعفة ingنضيف 

Play ➡️ playing 

 عل . الف بعد  notعند النفي نوضع :  النفي ▪

• My friend is playing . 



 

 

My friend is not playing . 

• They are drinking coffee . 

They are not drinking coffee. 

ونضع علمة  عند السؤال يتقدم الفعل على الفاعل :  السؤال ▪

 مثلا  استفهام في اخر الجملة .

• Mary is driving a car . 

Is Mary driving a car   ?  

• They are coming .  

Are they coming ? 

• I am listening to you . 

Am I listening to you ? 

المستمر،   االفعال ال تأتي في زمن المضارع يقال هناك بعض / م

، ألنها اما ان تكون يحصل  ءعن شيبر عن حالة وليس تع ألنها

قديمة  وهذه قاعدة  ing، وال يضاف لها موجودة او غير موجودة  

 . مثلا  االفعاللهذه  ingوحاليا يمكن ان يضاف ال 

(Love – Hate – like – see ) االخرىوغيرها من االفعال   

  :  بعض هذه الجمل التي اخذت من االفالم ▪

• Are you seeing this ? (هل ترى هذا) 

• I am loving it . (احبها) 

• Because Jenkins is loving this   هذا( )الن جينكينز تحب  

• Honey, I'm hating you a little bit right now . 

( قليلا اآلن)حبيبي، انا اكرهك   

 

 

 

 



 

 

 (Perfect Present) 

    المضارع التام   
 

 .حصل في الماضي ولم ينتهي لحد االن حدث :  الزمن ▪
 

وهو حدث حصل قديم ومستمر بالحدث  كامليعني  perfect/  م

 تام . يسمىلذلك 

 يعني الحاضر، الذي يحدث اآلن ./ المضارع  م

 :  هاستخدامات ▪

 ولم ينتهي بعد .  بدأ حدوثه في الماضيشيء   (1

  تشاهد هذا الفيديو منذ دقيقتين . انت •

 البكالوريوس منذ ثلثة سنين .انا ادرس  •
 

 لم يذكر وقت حدوثه .  ءشي  (2

 انا زرت العراق .  •

 . ههو اضاع موبايل •
 

لتمييزه عن  (P.P)  التصريف الثالث للفعل يستخدم:  تكوينه ▪

نضع له فعل    الماضي البسيطوللتمييز اكثر عن  باقي االزمنة

 ( .has/haveمساعد وهو )

تستخدم مع   haveو  (he/she/itتستخدم مع المفرد ) has /م 

 ( I/you/we/theyالجمع )

                   (S + has/have + p.p + obj) 

• She has seen this movie already .(لم يحدد الوقت) 

( رأت هذا الفلم بالفعل)هي   

• They have taught English for seven years. (مستمر) 



 

 

( سنواتمدة سبع ل اللغة االنجليزية   قاموا بتدريس)  

 بعد الفعل المساعد .  notنضع :  النفي ▪

• She has not seen this movie already . 

 تقديم الفعل على الفاعل .  :  السؤال ▪

• Has she seen this movie already ? 

 :  االثبات والنفي

Yes, she has . 

No, she hasn't . 

 

 . البسيط  الماضيو المضارع التام الفرق بين  ❖

 ( I have)المضارع التام ( وI didنقول ) الماضي البسيطفي  ▪

يكون مستمر  المضارع التام .(فعلت لقدواالثنان معناهما )

شيء حدث وانتهى في الماضي  الماضي البسيطبالحدث لكن 

 ويذكر التاريخ والوقت .

• He found his wallet . (هو وجد محفظته)  

• He has just found his wallet. ) هو للتو وجد محفظته(  

• I have worked in a supermarket before(مضارع تام) 

( قبل لقد عملت في سوبر ماركت من )  

• I worked in a supermarket in 2010. (ماضي بسيط) 

( 2010عملت في سوبر ماركت عام )  

 

 مالحظات ▪
 :. مثل  له عالقة بالحاضرفعل ماضي  ▪

ا . لقد قرأت  انك   ألنه، مضارع تام( حتى اآلن)خمسة عشر كتابا

)حدث  ومستمر بالقراءة لحد اآلن قرات خمس عشر كتاب

 مستمر( . 

 . مثلا :  له عالقة بالحاضرفعل ماضي ليس  ▪



 

 

ا بالفعل آلنه  ماضي بسيط( انتهى. ) لقد قرأت خمسة عشر كتابا

 . (ليس مستمر)وانتهى في الماضي بدا حدث 

 

ضفناها ا  وإذااضفناها للجملة تخرج الجملة تامة  لوحتى اآلن : 

 ليس لها علقة بالحاضر. هي  إذاا ولم تخرج الجملة كاملة  لجملة

• She has called me three times .(حتى اآلن) 

( هي اتصلت بي ثلث مرات)  

• She called me three times . (انتهى) 

( اتصلت بي ثلث مرات)  

  اكذوبة الكلمات الدالة   : 

(Since – for – Already - just ) 

• What did you just say ?    ماضي بسيط )ماذا قلت للتو( 

• I told you already . ا(      ماضي بسيط)قلت لك مسبقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   (Perfect continue present( 

           المضارع التام المستمر
  مكملو  الحاضرفي  مستمرو  الماضيفي  بدأحدث :  الزمن ▪

 .  المستقبلفي 

 

ويحصل اآلن ومستمر في حدث حصل في الماضي   : استخدامه ▪

 المستقبل .  

 

الى عجل وسائق    التكتكيحتاج الزمن مستمر إذاا :  تكوينه ▪

مضارع تام مستمر السائق هو   وألنه ingوالعجل هي 

(has/have) . 

 

ال وهي ثابتة  beenنضيف له  / لتمييزه عن المضارع التام  م

 . ingوألنه مستمر نضيف  تتغير

 

           (S + has/have + been + ving + obj ) 

• I have been working for this company since 

2014 . ( 4201  منذ الشركة هذه في أعمل ) 

• I have been doing this for a long time .  

( طويلة  لفترة  بذلك القيام تم لقد)  

• He has been playing football since 2005 . 

    ( 2005 عام منذ القدم كرة يلعب ) 

• I have been writing the story of my life   .  

( انا اكتب قصة حياتي)  

• I have been reading the book   .  

 (انا اقرا الكتاب)



 

 

ويذكر وقت  فيه غموض  دال يوج المضارع التام المستمر / م

 الحدوث .

 

 

 . بعد الفعل المساعد  not : نضع النفي ▪

• He has been playing football since 2005 . 

He has not been playing football since 2005 . 

 تقديم الفعل على الفاعل .  :  السؤال ▪

• He has been playing football since 2005 . 

Has he been playing football since 2005 . 

 

 :  االثبات والنفي ▪

Yes, he has . 

No, he hasn't .  

 

   يقال انsince  وfor  الزمن التام والتام تستخدم فقط في

الن االثنين تأتي   خطأ ء وهذا شي لكل زمن من األزمنة المستمر

 . بكثره مع األزمنة التامة  تأتي since  لكن األزمنةمع كل 

 مثلا :

• I Have played football since 1995 .              

(perfect Present) 

•  I have played football for 24 years .                   

(Perfect Present) 

• I slept for 7 hours yesterday.                             

(Past present) 

• I will stay there for two days. (future Simple) 



 

 

• Samira has lived in India since 1998 .(perfect p.) 

 

 .  forو  sinceالفرق بين   ❖

▪ Since  محدد وقت )(منذ  ) يوتعن  في الزمن نقطةتأتي بعدها

 مثلا :  . (للزمن 

(Summer, nine o'clock2020٫ Monday, June,  ) 

 

▪ For    (. غير محدد)(لمدة)وتعني   من الزمن مدة بعدهاتأتي 

 مثلا  

(Five years, Five days, Two seasons, Five 

months, Five hours) 

• I have been working for this company since 

2018. 

  الوقت الذي (تحسب)تحدد  forالى  sinceإذا اردنا تحويل  / م

إلى اآلن في  2018من في الوقت الحالي وهي   sinceيأتي بعد 

 . سنتينويعني   2020التي نعيشها وهي سنة  هذه السنة

• I have been working for this company for 2 

years . 

• She has been training since she was 5 . 

(عمرها من الخامسة في كانت أن منذ تتمرن كانت)  

ونفرض  سنوات  (5)  وكان عمرها خمسةكانت تتمرن ويعني 

ويعني المدة التي قضتها   اآلن( سنة 20عمرها اصبح عشرين )

 ( سنة .15)بالتمرين هي 

• She has been training for 15 years .  

 



 

 

   وهذا ال يعني اننا سوف نتقيد بكلمةsince  في  ألنهافي الكلم

   . مثلا : منذ كنت صغيراا  منذتعني التام والتام المستمر وهي 

• Since the Greeks . )منذُ عصر اإلغريق(    

• In the three months since that swim ended . 

(السباحة منذُ ثلثة اشهر على انتهاء الرحلة)  

• Since we were children ( منذُ كنا صغاراا)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           (Simple Past Tense)  

     زمن الماضي البسيط                          

 . الماضي في وانتهت تمت احداثه زمن هو :الزمن  ▪
 

 :وهي ثلث حاالت  : الستخداما ▪
a)  مثلا   : الماضي في  وانتهي تم حدث 

• I saw a movie yesterday. ( باألمس )انا شاهدت فلم  

b)  الماضي  في  وانتهت تمت احداث سلسلة   : 

• I finished work, walked home, and cooked dinner  

(وذهبت للبيت، وطبخت العشاء)انهيت العمل،   

c)  الماضي في حقائق عن للتعبير  : 

• He was strong. 

    قاعدتان: وله  التكوين ▪

لتصبح الجملة   were/was  الفعل  اضافة  وهي  :  ولاأل  القاعدة ▪

 . في زمن الماضي
Obj )                      + S + was/were   ) 

• I was your friend.( صديقكانا كنت  ) 

 . (was/were) الفعل بعد notنضع :  عند النفي ▪

• They weren't my friends. (هم لم يكونوا اصدقائي) 

 . على الفاعل  الفعل نقدم:  عند السؤال ▪

• Was he my friend? (هل هو كان صديقي) 

 

  لتصبح الجملة في زمنللفعل    edاضافة    وهي : القاعدة الثانية ▪

 .  الماضي

S + v(ed) + Obj) ) 



 

 

▪ I washed the car. ( انا غسلت السيارة)   

النفي   ▪ النفي نرجع  :  عند  سابقا عند  قلنا  اصل    الجملة  كما  الى 

اضافة    الجملة ونعبر(  بالفعل)وهي  في    للجملة    اللغة عنها 

  ليصبح   (did)هذا الزمن هو ماضي نضع    والن  (do)االنكليزية  

 ( .didn't) ماضي وعند نفيها نضع 

تحب ولد    past اسمها: كانت هناك فتاة    هذا الزمنللتعبير عن   ▪

والد   ed ااسمهُ  عن يحب وال موافق    ال  didهو  و  Pastوكان 

ال يحبون    النهم  edيختفي    didويعني اذا وجد    edالعلقة ب  

 : مثلا  . بعضهما
▪ They washed the car . 

They didn't wash the car. (هم لم  يغسلوا السيارة) 

 :الفاعل  على didنقدم الفعل  : السؤالعند  ▪

▪ you washed the car.( السيارةهم غسلوا  ) 

Did you wash the car?  

 منتظمة  غير) قياسية( وأفعال /متنظمة) أفعال إلى األفعال تنقسم / م

 .   غير قياسية( /

ليكون ماضي واذا وجد في   ed: يضاف للفعل    االفعال المنتظمة ▪

للفعل   كلمه  فقط    eحرف  اخر  تصبح    loveمثل    dيضاف 

loved 

وسوف     .هي  كما  وتستخدم  شكلها  تعرف:    االفعال الغير منتظمة ▪

 :  وهي كالتالي تكون على شكل مجموعات 

 

 

 

 



 

 

 

 

االولى ▪ تكون  :    المجموعة  المضارع    متشابهةوهي  الفعل  في 

ونحن نحتاج فقط    (past participle)  المفعولاسم    و   الماضيو

 ( past)يكون في الحقل الثاني وهو  الذي الماضي

Present                           Past                              P.P   

• Read (يقرأ)                   read                             read 

• Bet ( هنيرا )                   bet                               bet  

• Cost (يكلف)                   cost                             cost  

• Cast (يرمي)                   cast                             cast 

• Cut (يقطع)                     cut                               cut 

• Fit (ملئم)                       fit                                 fit 

• Hit (يضرب)                   hit                                hit 

• Hurt (يؤلم)                     hurt                             hurt 

• Let (يدع)                        let                                let 

• Put (يضع)                     Put                               put 

• Quit (يستقيل)                 quit                              quit   

• Beset               beset                           beset (قيطو  )             

• Set (يجلس)                     set                               set 

• Shut (يغلق)                    shut                             shut 

• Split (يشق)                     split                             split 

• Spread (ينشر)                spread                        spread  

• Burst (ينفجر)                  burst                           burst  

• Knit (متماسكة)                 knit                              knit  



 

 

• Rid (تخلص)                    rid                               rid  

• Shed (يذرف)                 shed                            shed   

• Slit (يشق)                       slit                               slit  

• Thrust (يدفع)                 thrust                          thrust   

• Upset upset (نزعجي)                                   upset     

• Wed (يزوج)                  wed                             wed   

• Wet  wet                              wet (يبلل)                  

الثانية • فيها  :    المجموعة  المضارعيكون  المفعولو  الفعل    اسم 

 . مختلف الماضيالفعل فقط  متشابهان
 

Present                              Past                         P.P  

• Come (يأتي)                    came                      come 

• Become (يصبح )            became                become 

• Run (يركض)                         ran                                  run            

 

 (a-ea-oo-e-ee-iال )فيها تحويل  يكون  :    المجموعة الثالثة •

السم  (n-enواضافه )للفعل الماضي   ( o)  في الفعل المضارع الى

 المفعول. 

Present                             past                       P.P 

• Break (يكسر)                  broke                    broken  

• Speak (يتكلم)                   spoke                   spoken 

• Steal (يسرق)                   stole                     stolen  

• Swear (يقسم)                   swore                   sworn 

• Tear (يمزق)                     tore                      torn  

• Tread (يسحق)                  trod                      trodden 

• Wear (يرتدي)                  wore                     worn  



 

 

• Weave (ينسج)                       wove              woven 

• Wake (يستيقظ)                      woke               woken  

• Bear (يتحمل)                         bore                borne 

• Choose (يختار)                     chose              chosen  

• Shoot (يطلق النار)                 shot                shot 

• Freeze (يتجمد)                       froze               frozen 

• Forget (ينسى)                               forgot                  forgotten 

• Get (يحصل)                           got                   gotten 

• Drive (يسوق)                          drove              driven   

• Strive (يكافح)                         strove              striven  

• Thrive (يزدهر)                       throve             thriven 

• Ride (يركب)                           rode                ridden  

• Rise (ينهض)                           rose                 risen  

• Win (يفوز)                              won                 won 

• Write (يكتب)                          wrote              written   

• Awake (يوقظ)                         awoke             awoken  

• Arise (يرتفع)                           arose               arisen     

• Shine (يلمع)                            shone              shone    

• Smite (يضرب بقوة)                 smote             smitten    

• Stride (يمشي بخطى واسعة)       strode                stridden         

ونضيف في   oيتحول الى    ea  عند تحويل فعل يحتوي على  / م   

 في الفعل الماضي .   eاخر الفعل حرف 

 

 



 

 

 

 

 

للماضي  ( e)الى  (oهنا تحويل ال )يكون :  المجموعة الرابعة ▪

 السم المفعول .  (nواضافه )

 

Present                      past                            P.P 

• Blow (ينفخ)              blew                           blown 

• Grow (ينمو)             grew                           grown  

• Know (يعرف)          knew                          known  

• Throw (يرمي)         threw                         thrown 

السم  (n)واضافه  فعل الماضي في ال eحرف  حذفهنا يتم  ▪

 المفعول .

• Bite (يعض)               bit                                bitten 

• Hide (يختبئ)             hid                               hidden 

السم   (n) واضافه ماضيفي ال (oo)الى  (aال ) تحويلهنا يتم  ▪

 المفعول .

• Shake (يهتز)             shook                         shaken 

• Take (يأخذ)                took                            taken  

• Mistake (يخطأ)         Mistook                      mistaken  

• Understand (يفهم)   understood            understood 

• Stand (يقف)              stood                            stood 

( السم nواضافه ) في الماضي (aالى )  (iتحويل ال ) هنا يتم ▪

 المفعول .

• Forbid (يمنع)          forbade                       forbidden 



 

 

• Give (يعطي)            gave                             given 

• Forgive (يسامح)      forgave                        forgiven 

 

 (eeمثل ): واحده  eفيها حذف يكون :  المجموعة الخامسة ▪

  . (eالى )

Present                             Past                          P.P 

• Meet (يجتمع)                  met                      met  

• Feed (يطعم)                    fed                            fed  

• Bleed (ينزف)                  bled                          bled  

• Breed (يولد)                    bred                          bred 

• Lead (يقود)                      led                             led   

• Speed (يسرع)                 sped                          sped 

واحده يقلب   eوالتي تحتوي على  tهنا يتم اضافه حرف 

 فقط . tالحرف االخير الى 

• Keep (يحفظ)                    kept                          kept 

• Sleep (ينام)                      slept                         slept 

• Feel (يشعر)                      felt                            felt  

• Creep (يزحف)                 crept                         crept  

• Smell (يشتم)                     smelt                        smelt   

• Sweep (يكنس)                 swept                       swept  

• Weep (يبكي)                    wept                         wept  

• Kneel (يركع)                    knelt                          knelt 

• Bless (يبارك)                    blest                          blest   

• Build (يبني)                      built                           built   



 

 

• Dwell (يسكن)                   dwelt                       dwelt   

• Send (يرسل)                    sent                         sent   

• Spell (يتهجى)                   spelt                        spelt   

• Spend (ينفق)                   spent                       spent 

واسم  للفعل الماضي  t اضافة حرف:  المجموعة السادسة •

 المفعول .

• Deal (يتعامل)                dealt                           dealt 

• Dream (يحلم)               dreamt                       dreamt  

• Mean (يعني)                meant                         meant  

• Lean (يميل)                   leant                           leant  

• Leap (يقفز)                   leapt                            leapt  

• Learn (يتعلم)                 learnt                          learnt  

• Burn (يحرق)                 Burnt                          Burnt   

• Spoil (يفسد)                   spoilt                          spoilt 

 للفعل (ou)الى (I) تحويل الحرف:  السابعة  المجموعة •

 واسم المفعول .الماضي 

• Bind (يربط)                   bound                        bound  

• Find (يجد)                      found                         found  

• Grind (يطحن)                ground                       ground  

• Wind (ينفخ)                   wound                       wound  

للفعل الماضي    (uالى ) (i)تحويل حرف  : المجموعة الثامنة •

 واسم المفعول .

• Dig (يحفر)                     dug                             dug 

• Stick (يلصق)                 stuck                          stuck 

• Spin (يغزل)                   spun                           spun 



 

 

• Sting (يلدغ)                   stung                          stung   

• Wring (يعصر)              wrung                        wrung 

• Swing (يتأرجح)             swung                        swung  

• Fling (يقذف بقوة)            flung                          flung  

إلى    (lو حرف ال )( oالى ) (e)تحويل المجموعة التاسعة :  •

(d)  . الماضي واسم المفعول 

• Sell (يبيع)                        sold                         sold       

• Tell (يخبر)                       told                         told   

و   (aught)يتحول فيها الفعل الى العاشرة :   المجموعة •

(ought)  . في الماضي واسم المفعول 

• Bring (يحضر)             brought                  bought  

• Buy (يشتري)                bought                   bought 

• Catch (يمسك)               caught                   caught 

• Fight (يقاتل)                 fought                    fought 

• Seek (يبحث عن)           sought                    sought  

• Teach (يعلم)                 taught                    taught 

• Think (يفكر)                 thought                  thought 

في الفعل   (iالحرف )تحويل  : المجموعة الحادي عشر •

 السم المفعول .  ( uفي الماضي والى ) (aالمضارع الى ) 

• Begin (يبدأ)                    began                    begun 

• Drink ( يشرب)                drank                     drunk 

• Spring (ربيع)                 sprang                    sprung 

• Swim (يسبح)                  swam                      swung  

• Ring (يرن)                     rang                         rung  

• Sing (يغني)                     sang                        sung 



 

 

• Sink (يغرق)                    sank                        sunk 

• Shrink (يتقلص)               shrank                    shrunk  

• Stink (ينتن)                     stank                       stunk   

لكن  مختلف المضارع  الفعليكون  :المجموعة الثاني عشر  •

 .اسم المفعولو بالفعل الماضي يتشابه

• Have (يمتلك)                     had                         had 

• Make (يصنع)                   made                     made  

• Hear (يسمع)                      heard                     heard 

• Hold (يمسك/يحتفظ)            Held                       held  

• Say (يقول)                         said                         said  

• Pay (يدفع)                          paid                        paid 

• Lay (يضع)                          laid                         laid  

• Leave (يغادر)                     left                          left  

• Lend (يقرض)                     lent                         lent  

• Light (يضيئ)                      lit                            lit  

• Lose (يفقد)                          lost                         lost 

• May (يمكن)                        might                     might 

• Will (سوف)                        would                    Would 

• Shall (يجب)                        should                   should  

• Can (يستطيع)                      could                     could   

• Sit (يجلس)                           sat                          sat 

• Bend (ينحني)                      bent                       bent  

• Cline (يتماسك)                     clung                     clung 

• Flee (يهرب)                         fled                       fled  

• Strike (يضرب)                    struck                   struck  



 

 

 :   الحقيقيةاالفعال الشاذة  •

• Be (يكون)                        was/were              been 

• Do (يفعل)                         did                         done 

• Go (يذهب)                       went                      gone 

• Eat (يأكل)                        ate                          eaten  

• Fall (يسقط/خريف)             fell                          fallen  

• Lie (يرتاح/يكذب)               lay                           lain  

• See (يرى)                        saw                         seen  

• Befall (يحدث)                  befell                       befallen  

• Beat (يهزم)                     beat                         beaten 

• Draw (يرسم)                   Drew                       Drawn  

• Slay (يذبح)                       slaw                        slain  

• Fly (يطير)                         flew                         flown   

 

  . (is-are-amهو )  (beالفعل ) /م

 . مثلا يتحول معنى الكلمة بين االزمنة /  م

الفعل وفي  (ينكسرفي الفعل المضارع )تعني   breakكلمة 

  . (مكسور( وفي واسم المفعول )انكسر الماضي )

• She met her friends at school. 

(  ( في المدرسة بأصدقائهاهي التقت 

الن كلمه  للفعل وهي في زمن الماضي  notنضع :  يعند النف •

met  في زمن الماضي وعند نفيها نضعdid   وتذكر عند .

وضع   زال يجوالن  الجملة يرجع الفعل الى اصل  didاضافه 

هو نفسه يأتي قياسي   edوتذكر الولد فعليين ماضيين متتاليين 

  وال يجتمعان ابداا  didالذي هو  pastاو شاذ . وال يحب والد 

 :وتصبح  في نفس الجملة



 

 

• She didn't meet her friends at school . 

المدرسة( )هي لم تلتقي بأصدقائها في   

يرجع الفعل الى   وكذلك: يتقدم الفعل على الفاعل  عند السؤال •

 بالجملة يكفي .اصله الن فعل واحد ماضي 

• Did she meet her friends at school? 

( في المدرسة بأصدقائها)هل هي التقت   

• I told you that. (لقد اخبرتك بذلك) 

• I didn't tell you that.( بذلكانا لم اخبرك  ) 

• Did I tell you that? (هل اخبرتك بذلك) 

 :  أكذوبة الكلمات الدالة   ❖

(Yesterday-last-last week/mouth ) 

•  Yesterday   هي اصل غدا يعني ماضي وليس داله وكذلك

last week  اوlast month   يعني االسبوع الماضي او

 وليس داله . الشهر الماضي وهي كلمات اصل ماضي 

 

 وتسمى   ( الاو   نعماالسئلة تجيب عنها ب ) بعض/  م

(yes, no Question) 

• Yes, I did 

• No, I did 

ال تغير تركيب الجملة  : (WH Questions) ادوات االستفهام / م

 كما هي :  هي فقط تضاف في بداية الجملة

• Did you call her.(هل اتصلت بها) 

• Why did you call her? (لماذا اتصلت بها) 

 

 

 



 

 

Past Continuous) ) 

 الماضي المستمر     

في الماضي واستمر لفتره  حدث  الذيهو الزمن :  الزمن ▪

 .( يأخذ فتره من الزمن  الذي ال ينتهي بسرعة ءالشي)
 

 : مثل .  باللغة العربيةهو نفسه  الماضي المستمر /م 

، ونقول كنا . (اتناول العشاء كنتادرس .  كنتالعب .  كنت)

 وغيرها .كانوا، كنتم 

 .(were) كناو كانواو كنتمللمفرد، و (wasهو)  كنتيعبر عن /  م

او    الموتورالمستمر مثل )/ كما عبرنا سابقا في زمن المضارع  م

للمشي والن هذا الزمن هو ماضي  ( يحتاج الى عجل وسائق  التكتك

 . (ingوالعجل ) (was/wereالسائق هو ) 

Was playing  

  : التكوين ▪

               (S + Was/were + ving + Obj)  

• She was sitting on the couch .                            

( تجلس على االريكة كانتهي  ) 

• We were doing our homework . 

نفعل واجبنا(  كنا)نحن   

  مستمر كان في الماضي ءتدل على شي )كنت(معناها  (was/ ) م

 (فعلت كذا وكذا ) وإذا قلنا  ماضي مستمر( كنت افعل كذا وكذا)

 . ماضي بسيط هو إذاا  ليس مستمر

 

 :  النفي ▪

• The baby was crying . ( الطفل كان يبكي) 

The baby wasn't crying . )الطفل كان ال يبكي(    



 

 

  : السؤال ▪

• My boss was talking . (الرئيس كان يتحدث) 

Was my boss talking . (هل كان الرئيس يتحدث) 

 :   النفي و عند االثبات ▪

• Yes, he was . 

• No, he wasn't . 

 :  االستخدام ▪
  باألداة  عنه نعوض . آخر حدث وقوع أثناء يحصل كان حدث  (1

(when)  ( عندماوتعني).  

• I was watching TV when my friend called . 

( صديقي اتصل عليه  عندمااشاهد التلفاز  كنتانا )  

ايضا في الماضي لكن ليس  حدث مستمر وحدث ثاني طرأ عليه  

 انت مستمر بحدث ويطرا عليه حدث اخر يقطعه( مستمر . يعني )

• You were not listening to me when I spoke to 

you . ( احدثك عندماتنصت الي  تكنهي لم  ) 

على  نضع نقطه معينةويعني  (pinpoint)رأس الدبوس   (2

 .رأس الحدث 

• Last night at 8 PM, I was eating dinner. 

اتناول العشاء( كنت ،مساءا  الثامنة في الماضية الليلة)  

 .( كنت مستمر بحدث ما نقطه معينة) ويعني في هذا الوقت

• At midnight, we were still playing video games . 

( نعلب العاب فيديوكنا  ،(12)  منتصف الليلفي )  

، يعني ) حدثين كانوا عدم حدوث تقاطع بين الحدثين  (3

مستمرين لم يسبق احدهم الثاني ولم يأثر وال قطع احدهم 

 )اثناء ،بينما وتعني )  (whileنعوض عنده باألداة ) . الثاني(



 

 

• She was studying while her mom was making 

dinner.( امها كانت تحضر العشاء اثناءهي كانت تدرس  ) 

 الحدثين في زمن الماضي المستمر، الن لم يقطع احدهم الثاني.  /م 

 

• While Ali was watching TV, his son was reading  

a book .( يقرأ كتابابنه كان  التلفاز،كان علي يشاهد  بينما )  

 

كأن الشاعر او الكاتب يضعك في جو الشعر او ) : الجو العام  (4

  .(القصة 

• My father was watching TV, my mom was 

cooking dinner. My little brother was talking on 

the phone as usual and my sister was painting 

her room . 

 أخي. العشاء تطبخ أمي  كانتو  ، التلفزيون يشاهد والدي كان)

  ترسم أختي كانتو كالمعتاد  الهاتف عبر يتحدث كان الصغير

ا(غرفته  

 فواصل بينمها ولم يقطع احدها االخر  االحداث  هذه / م

هذا ال يدرس في  . مستفز بشكل حدوثه تكرر واحد  حدث  (5

   مناهجنا لألسف .

• He was always coming late to class.  

ا هي كانت ) ( تأتي متأخر دائما  

( . ولو قلنا always)تكرار الحدث من   و مستفز هنا يكون غاضب

 . الماضي البسيطفي زمن 

• He always came late to class .   

ا )هي  تأتي متأخرة(  دائما  

  هنا يتحدث عن حدث متكرر وليس متضايق من الحدث .



 

 

 

 .  الماضي المستمرو البسيطالماضي الفرق بين   ❖

• I called my friend, we spoke for a long time, we 

agreed to go to the movies together.  

الذهاب للسينما  اتصلت بصديقي، وتحدثنا لوقت طويل، واتفقنا )

ا  ( معا  

o اثناء بعض وهي سلسلة ولم يحصلوا فيها ثلث احداث  الجمل

 . ماضي بسيطحدث واحد تلو اآلخر إذاا هي من االحداث 

 

• My father was watching TV, my mom was 

cooking dinner. My little brother was talking on 

the phone as usual and my sister was painting 

her room . 

أخي . العشاء تطبخ أمي  كانتو  ، التلفزيون يشاهد والدي كان)

  ترسم أختي كانتو كالمعتاد  الهاتف عبر يتحدث كان الصغير

ا(غرفته  

o  هي  اوليس حدث بعد حدث إذاالجمل تحصل في نفس الوقت 

 . ماضي مستمر
 

   أكذوبة الكلمات الدالة  : 

                         (When / while)    

  الجملة معنى أن طالما زمنين أي بين تربط ربط أدوات وهي ▪

  .صحيح

• When he slips up, we will be ready.  

( جاهزين نكون سوف يخطئ عندما)  

• When he was riding in his car... 

( ...سيارته يستقل كان عندما)  



 

 

• She hums when she cooks. 

( تطهو عندما تدنن هي)  

 

 : مالحظات 

• Mom was cooking when Messy dropped the 

dishes. ( عندما ميسي اوقعت االطباق)امي كانت تطبخ    

 

• When the electricity went out, I was taking a 

shower. ( انا كنت استحمعندما انقطعت الكهرباء، )   

الطارق، واذا جاء دائما يأتي بعدها الحدث  (whenان ) نلحظ 

 .( بين الجملتين ,)في االول نضع 

• While Mom was cooking, Messy dropped the 

dish . ( تطبخ، ميسي اوقعت الطبقامي  تما كانفي اثناء  ) 

 

جاء في  ال يأتي بعدها حدث طارق، واذا  (whileان )نلحظ 

 بين الجملتين  (,االول نضع )

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  (Perfect past( 

                                 الماضي التام

  . (فتره قصيرة (وانتهى  في الماضيحصل حدث  :الزمن  ▪

   ماضي بسيط والثاني تامماضي  احداهما  حدثينيكون  / م
 

 : ( مثلحدث واحد فقط) يكونعندما نتكلم عن الماضي البسيط  /م 

• I saw my friend .   (رأيت صديقي )

 : (مثلحدثين في الماضي) عندما نتكلم عن الماضي التام يكون  / م

• He had went out before you came     .  

( لقد خرج قبل ان تأتي)  

والحدث الحدث الثاني ألنه حدث وتم قبل  الماضي التام/ سمَي  م

 .  ماضي بسيطالثاني هو 

 

هو ماضي ل  hadوبعد الفاعل   had لتميزه نضع : التكوين ▪

(has/have) .  

                        (S + had + P.P + obj) 

 (I, you, we, they, he, she, itمع )تستخدم  had / م

• He had went out before you came . 

 (لقد خرج قبل ان يأتي)

• When I came home, the coffee had dropped . 

(القهوة  سقطت ، المنزل إلى عدت عندما)  

القهوة  يقول عندما وصلت للبيت  القهوة . سقطتالحدث الي تم هو 

والحدث القهوة مسكوبه  ان ويعني الحدث االول هوكانت مسكوبه 

 للبيت . عندما وصل الثاني 

 



 

 

• Fiona slept on the floor again because her new 

bed had not arrived . 

 لم الجديد سريرها ألن  ثانية مرة األرض  لىعنامت  فيونا) •

( يصل   
 لذلك هي نامت على االرض . هو السرير لم يصل  الحدث االول

• He forgot that he had left oven on . 

( خرج ونسى الفرن يشتغل)  
 .  الماضي البسيطو  الماضي التامبين  قما الفر ▪

 مثلا لو قلنا 

• The tree fell when he arrived to the park 

( الحديقة  إلى وصل عندما الشجرة سقطت ) 

او عنده   مبهمة لم يحدد هو نحس ووقعت الشجرةهنا الجملة  

ولو جعلنا  هي اصل وقعت وبعدها هو وصل . وصوله وقعت او 

 :   الجملة

• The tree had fallen when he arrived to the park   

ان  اتى الحدث الثاني ويعني الحدث تم وبعدها ماضي تام هنا 

 قبل وصوله للحديقة .الشجرة هي اصل واقعت 

 

 الفعل . بعد notنضع :  النفي ▪

• He had washed the dishes before he went out .  

( قبل خروجههو انهى غسل الصحون )  

He had not washed the dishes before he went 

out .   (ينهي غسل الصحون قبل خروجه لمهو ) 

 تقديم الفعل على الفاعل .  :  السؤال ▪

• Had he washed the dishes before he went out .  

(هو انهى غسل الصحون قبل خروجه هل)  



 

 

 : االثبات والنفي ▪

Yes, he had . 

No, he had not . 

▪ WH- Questions  :  فقط اضافة ادوات السؤال في اول الجملة

. 

• What had happened before the police arrived . 

   (ما الذي حصل قبل وصول الشرطة)

 :   اختر بين االقواس

• Mr. Jones was happy that his students had 

worked so hard .(be _ work) 

 

درسوا باجتهاد كان سعيد عندما طلبه جونس ويعني مستر 

 اصبح مستر جونس سعيد . درسوا باجتهاد لذلك والحدث االول 

 ,was في المضارع وفي الماضي is, are, amتعني  (be) / م

were  . 

• Ten monkeys ate the bananas the tourists had 

left for them . (eat _ leave) 

 (عشر قرود اكلوا الموز الذي السياح تركوه لهم)  

•  I did not laugh at the joke because I had heard 

it several times before . (not laugh _ hear) 

( قبل من مرات عدة  سمعتها ألنني النكتة على أضحك لم)  
للسبب  had. ودائما نضع ألنه نفي الماضي البسيط  didاضفنا  ▪

. والسبب الثاني  العديد من المرات النكتةوهو الن سمعنا االول 

 هو لم اضحك على النكتة .

 



 

 

                      (Past Perfect Continues) 

                           الماضي التام المستمر

 ( .فتره طويله)حدث كان مستمر في زمن الماضي  :الزمن  ▪

ماضي تام  االول وثاني نفس الماضي التام، له حدث اول  / م

 .  ماضي بسيطوالثاني  مستمر

 

نفس الماضي التام لكن لتمييزه اكثر نضيف   : التكوين ▪

beenللفعل المساعدhad  مستمر نضيف   وألنهing    للفعل

 .الرئيسي 

                   (obj + ingv + been had+  S) 

• I had been living in the USA, before I came to 

Iraq. (إلى العراق مجيئي قبل  المتحدة الواليات في أعيش كنت )  

• I was angry, because I had been waiting for him 

for 2 hours . ( ساعتين لمدة أنتظره كنت ألنني غاضباا، كنت)  

 بعد الفعل المساعد .  notنضع  :النفي  ▪

• I had not been living in the USA, before I came 

to Iraq. 

 الفاعل .  المساعد علىيتقدم الفعل :  السؤال ▪

• had I been living in the USA, before I came to 

Iraq .   

 

 :  االثبات والنفي ▪

• Yes, I had . 

• No, I hadn't .    



 

 

 

 .الماضي التام المستمر والماضي التام  بين الفرق ▪

 

• I had lived in the USA, before I came to Iraq .  

( العراق  إلى  مجيئي قبل المتحدة الواليات في عشت)  
 

وكنت اتنقل بين الدول  قصيرة في امريكا لفترة عشتاني هنا يعني 

 )فتره محددة( .عدت للعراق وبعدها 

• I had been living in the USA, before I came to 

Iraq.(كنت أعيش في الواليات المتحدة قبل مجيئي إلى العراق)  

 

في كنت مستمر ويعني استمر في الحدث  ingو  beenهنا ذكر 

وحتى   دولة أليولم اذهب  طويلةوعشت لفتره  امريكااإلقامة في 

 إن جئت للعراق . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 )      Simple Future Tense    (  

   )زمن المستقبل البسيط(                          

 . المستقبل عن للتعبير زمن هو:  الزمن ▪

 وله طريقتين للتعبير  :  التكوين ▪

 ( سوفوتعني ) will:  االولى

(S + Will + V + Obj ) 

• I will go to the market . ( اذهب للسوق سوفانا  ) 

• He will play games . ( يلعب العاب سوفهو  ) 

• They will watch the show.( يشاهدون العرض سوفهم  ) 

 

 .بعد الفعل  not: نضع  النفي ▪

I will not go to the market .(انا سوف لن اذهب للسوق) 

 

 تقدم الفعل على الفاعل  :  السؤال ▪

• Will I go to the market  ? ( للسوق سأذهب هل ) 

 

  : والنفيعند االثبات  ▪

• They will watch the show .  

Yes, they will 

No, they won't 

 will not لهو اختصار  won't / م

 



 

 

  : في الكالم willمن اختصار  الغرض ما

 

• When I get back, You’ll now. )عندما اعود، ستعرف( 

 

للكلم بصفة ويعني كلم عابر ) مشددغير هذا النوع يكون من 

 وهو كلم سريع في النطق .   (عامة

• And you will know my name is the lord. 

( السيد  هو اسمي  أن تعرف وسوف)  

 

عندما  وهو يكون بطيء اللهجة والكلم ،  مشدديكون هذا النوع  

وكأنما تتوعد نبطئ في الكلم لغرض التشديد على نقطة معينة 

 بأن سوف يكون الرد قاسي ،  لشخص ما 

• I won't accept . (لن اقبل) 

• I will not accept .( انا سوف لن اقبل)  

   .التشديدلغير  won'tو  ll'......  للتشديد  notwillو  will اذاا 

االختصار لكي يتم   عند االختصار يجب ان يكون كلم بعد / م

 معنى الجملة . مثل  

• Yes, I will do it . 

Yes, I'll do it . )✔️( 

 هو :  خاطئالاالختصار و

• Yes, I will . 

Yes, I'll  (❌ .)  

   .(سوف ) وتعني  toGoing:  الثانية 

• I going to visit my friend (❌.)  

 ( are-is-amيحتاج الى سائق وهو ) ingال تذكر  •

• I am going to visit my friend .(انا سوف ازور صديقي) 



 

 

• He is going to turn off the light .(سوف يطفى النور) 

 

 بعد الفعل . notنضع :  النفي ▪

• He is not going to turn off the light . 

 

 : تقديم الفعل على الفاعل .   السؤال ▪

• Is he going to turn off the light .  

 

للسهولة في  (گانا) gonnaوهو  going toيوجد اختصار ل م / 

 . (ينطق فقط وال يكتباثناء الكلم وهذا )النطق  

• I am gonna visit my friend . 

• I am gonna go home . 

   يوجد فرق بينهناك يقال ان  (will ( و )going to) . 

▪ Will  : تستخدم مع القرار اللحظي . 

▪ Going to  : ا .تستخدم مع    قرار مخطط له مسبقا

ايا  كان ان تستخدم االثنين  باإلمكان خاطئ تماما  وهذا الشي 

 لحضي ام مخطط له مسبقا  .

• I am going to call you back. ( ا  (سأتصل بك الحقا

 

 . المستقبلللتعبير عن  المضارع المستمرصيغة   ❖
 مثلا :   . (المفعول/الفاعلاسم يحدد من )هذا 

 ( ذاهب)تكون في اسم المفعول   (يذهب)اسم المضارع  

 ( ربي سيهدين الى  ذاهبوقال اني كقوله تعالى ) 

  مهاجر...........   يهاجر

 (ورسولهالى هللا  مهاجرا  ومن يخرج من بيته كقوله تعالى ) 

• I am meeting John tomorrow .( اني ملتقي جون غداا) 



 

 

• I am coming to you tomorrow . ( اني قادم اليك غداا)  

o  البسيط عن المستقبل تتحدث  اني قادم اليك غدا  عندما تقول

     الن يحتوي على المضارع المستمرولكن في زمن  (غدا  )

(S + is/are/am + ving) 

o حتمي وقاطع وال يوجد   ءشييحدث عن  هذا النوع من الكلم

  اني قادم اليك غدا  : شك في الكلم . مثلا 

 

 المستقبلو المضارع البسيطفي زمن   togoing ب التمييز  ❖

 . البسيط

▪ toGoing   البسيط المضارعفي زمن  (اسم)يأتي بعدها  . 

Going to +  اسم 

• I'm going to the park . (انا ذاهب المتنزه) 

• I'm going to my friend's house .                              

( لبيت اصدقائي انا ذاهب ) 

▪ toGoing  ( فعليأتي بعدها)  المستقبل البسيطفي زمن  . 

Going to + فعل 

• I'm going to play . (انا ذاهب للعب) 

• I'm going to drink . (انا ذاهب للشرب) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         (Future Continues) 
  المستقبل المستمر                          

حدث يحدث في نقطة معينة في المستقبل ويستمر لفترة   : الزمن ▪

 معينة .

مستمر    ألنهوكذلك  willفي المستقبل نستخدم  وألنه:  التكوين ▪

 .  ingنضيف للفعل الرئيسي 

 .   هي في المصدر beمصدر و  يأتي بعدها يجب ان  will/  م

               . (time markerالحدوث )يجب ان يذكر وقت /  م

 ( I, you, they, we, he, she, itيستخدم مع ) will be / م

                   (S + will be + ving + obj) 

 

 . حدث سوف يستمر لفترة معينة في المستقبل :  االستخدام ▪

• I will be eating at night . (سوف آكل في الليل) 

 مثلا لو قلنا 

• I will be eating . (❌) 

      في المستقبلالذي سوف يحدث ن لم يذكر الوقت أل خطأ،هذا 

( time marker)   وهوat night 

• I will be eating at night . (✔️) 

• Tomorrow at 10 A.M, I will be eating my 

breakfast .( ا  العاشرة في غداا  إفطاري سأتناول  صباحا )  

• They will be going to America this year . 

( العام هذا أمريكا إلى يذهبون سوف ) 

• He will be sleeping at 1 A.M .  

(الواحدة صباحا ا هو سوف ينام الساعة)  

 



 

 

 .  willبعد الفعل المساعد notنضع  : النفي ▪

• He will be sleeping at 1 A.M . 

He will not be sleeping at 1 A.M .                     

 (سوف لن ينام الساعة الواحدة صباحا)

 يتقدم الفعل المساعد على الفاعل .  : السؤال ▪

• Will he be sleeping at 1 A.M .                                

( ا 1 الساعة سينام هل صباحا ) 

  : االثبات والنفي ▪

Yes, he will be . 

No, he won't be .  

 

 .  be  willمنبدل  going to beم / يمكن ان نستخدم 

• He going to be sleeping at 1 A.M  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            (Future Perfect) 

                            المستقبل التام
 .  وينتهي في زمن المستقبلحدث سوف يحصل  :الزمن  ▪

 

 المستقبل التام والماضي التام الفرق بين  ▪

 حصل وانتهى في الماضي   هو حدث ،التامالماضي  : اوال

 .  بسيط ماضي الثانيو ماضي تام االولويعبر عن حدثين 

 

هو حدث سوف يحصل وينتهي في ، المستقبل التام  : ثانيا  

مضارع  والثاني مستقبل تام االولويعبر عن حدثين المستقبل  

 .  بسيط

نضيف  ولتمييزه اكثر  willمستقبل نضيف  ألنه:  التكوين ▪

have تام نأخذ التصريف الثالث للفعل وألنه  (P.P) .  

 

              (S + will have + P.P + obj) 

• Before 2020, they will have built that bridge 

(الجسر ذلك بنوا قد سيكونون ، 2020 عام ل)قب   

 

هو سوف  والحدث الثانييبنون الجسر  سوف  الحدث االول

 .  2020يصادف في 

• By tomorrow noon, I will have finished this book 

(الكتاب هذا  أنهيت قد سأكون ، الغد ظهر بحلول . ) 

• When you arrive, I will have cooked dinner . 

(العشاء طهيت قد سأكون ، تصل ندماع)  

• ” I will have achieved a high score in IELTS to get 

the scholarship before apply to it ، ”  



 

 

حصول على المنحة )لل IELTS"سأكون قد حققت درجة عالية في 

 (قبل التقدم إليها ،"

• He will have received his promotion next 

Sunday . (سوف يحصل على ترقية يوم االحد المقبل) 

• You will have finished your report on June 

23rd.(ستكون قد انتهيت من تقريرك في 23 يونيو) 

 .  will have بدل من going to have ان نضعيمكن /  م

 

   willبعد الفعل المساعد notنضع :  النفي ▪

• You will have finished your report on June 

23rd. )ستكون قد انتهيت من تقريرك في 23 يونيو( 

• You will not have finished your report on June 

23rd )لن تكون قد انتهيت من تقريرك في  23 يونيو( 

 المساعد على الفاعل . : يتقدم الفعل السؤال ▪

• will you have finished your report on June 23rd 

( يونيو 23 في تقريرك من  ستنتهي هل ) 

 

 اكذوبة الكلمات الدالة :  

     (By, before, When, only, still, ……. ) 

• I go to work when the sun rises .  

( الشمس تشرق عندما العمل  إلى أذهب)  

• The cake was made by my mother. 

 (الكيكة صنعتها امي)

• He ran before he saw the dog . 

( الكلب يرى  أن قبل ركض)  



 

 

         
              (Future Perfect Continues) 

   (المستقبل التام المستمر(                  

لفترة  حدث سوف يحدث في المستقبل وسوف يستمر   : الزمن ▪

 . طويلة من الزمن وسوف ينتهي في وقت معين 

 

  وألنه willنستخدم مستقبل  ألنهيعرف من عنوانه  : التكوين ▪

  ingنستخدممستمر  وألنه have beenتام نستخدم 

 

                (S + will have been + ving + obj)  

 يستخدم مع كل الضمائر .   will / م

  have beenبدل have been  going toاستخداميمكن  /م

will  . 

• Next week, I will have been working for this 

company for 2 years .  

( سنتين االسبوع المقبل، سأعمل في هذه الشركة لمدة ) 

• We will have been waiting for 30 minutes, when 

Ali arrives . ( دقيقة، عندما يصل علي 30لمدة  ننتظرسوف  ) 

 

 .  willبعد الفعل المساعد notنضع  :  النفي ▪

•  We will not have been waiting for 30 

minutes, when Ali arrives . 

(علي يصل  عندما  دقيقة، 30 ننتظر  لن)  

 يتقدم الفعل المساعد على الفاعل .  :  السؤال ▪



 

 

• Will we have been waiting for 30 minutes, 

when Ali arrives .                                                

( علي يصل  عندما دقيقة، 30 لمدة ننتظر كنا لقد ) 

 

 :   والنفياالثبات  ▪

• Yes, we will have been    .  

• No, we won't have been . 

 

 .  المستقبل التام المستمرو  المستقبل التام بين الفرق ❖
حدث سوف يتم في وقت معين في   / المستقبل التام : اوال

 مثلا :  المستقبل . 

• I will have worked at that company by the 

end of the week .                                              

( هذا االسبوع سأكون قد عملت في هذه الشركة بنهاية ) 

• They will have waited the bus by ten 

o'clock 

( قد انتظروا الحافلة الساعة العاشرة)سوف يكونون   

 

حدث سوف يحدث في  /  المستقبل التام المستمر  :  ثانيا

فترة من الزمن وسوف يتم في وقت  المستقبل وسوف يستمر 

 مثلا :  معين . 

• On Saturday, I will have been working at 

that company for three weeks . 



 

 

قد عملت في هذه الشركة لمدة سأكون )في يوم االحد، 

( ثلثة اسابيع  

• At ten o'clock, they will have been waiting 

the bus for 28 minutes . 

  الساعة العاشرة، سوف يكونون قد انتظروا الحافلة لمدة)

(دقيقة 28  

 

 


